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जानक  गाउँपािलकाको आिथक ऐन,२०७७ 
 

गाउँसभाबाट पा रत म त २०७७।०३।२९ 
 

जानक  गाउँपािलकाको अथ स ब धी तावलाई काया वयन गन बनेको ऐन 
 

तावनाः- 

जानक  गाउँपा लकाको आ थक वष २०७७/०७८ को अथ स ब धी तावलाई काया वयन गनको न म  

थानीय कर तथा शु क संकलन गन, छुट दने तथा आय संकलनको शास नक यव था गन वा छनीय 

भएकोले, नेपालको सं वधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोिजम जानक  गाउँपा लकाको गाउँ सभाले यो 

ऐन बनाएको छ ।  

१. संि  नाम र ार भः- 

 (१) यस ऐनको नाम "जानक  गाउँपा लको आ थक ऐन, २०७७" रहेको छ । 

 (२) यो ऐन जानक  गाउँपा लकाको गाउँ सभाले वीकृत गरेको म त देिख जानक  गाउँपा लका े मा 

  लागू हनेुछ । 

 

२. स प त करः- 

 गाउँपा लका े  भ  अनसूुिच १ बमोिजम घरज गा कर लगाइन ेर असूल उपर ग रनेछ । 

 

३. भू म कर (मालपोत):- 

 गाउँपा लका े  भ  अनसूुिच २ बमोिजम भू म कर (मालपोत) लगाइन ेर असूल उपर ग रनेछ ।  

 

४. घर वहाल करः- 

गाउँपा लका े  भ  कुनै यि  वा सं थाले भवन, घर, पसल, यारेज, गोदाम, टहरा, छ पर, ज गा 

वा पोखर  पूरै वा आिंशक तवरले वहालमा दएमा अनसूुिच ३ बमोिजम घर ज गा वहाल कर लगाइने र 

असूल ग रनेछ ।  

 

५. यवसाय करः- 

 गाउँपा लका े  भ  यापार, यवसाय वा सेवामा पूजँीगत लगानी र आ थक कारोवारका आधारमा 

 अनसूुिच ४ बमोिजम यवसाय कर लगाइने र असूल उपर ग रनेछ । 

 

६. सवार  साधन करः- 

 गाउँपा लका े  भ  दता भएका सवार  साधनमा अनसूुिच ५ बमोिजम सवार  साधन कर लगाइने र 

 असलु उपर ग रनेछ । तर, देश काननु वीकृत भई सो काननुमा अ यथा यव था भएको अव थामा 

 सो ह बमोिजम हनुछे । 
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७. व ापन करः- 

 गाउँपा लका े  भ  हनेु व ापनमा अनसूुिच ६ बमोिजम व ापन कर लगाइने र असूल उपर 

 ग रनेछ । तर, देश काननु वीकृत भई सो काननुमा अ यथा यव था भएको अव थामा सो ह 

 बमोिजम हनुेछ । 

 

८. मनोर जन करः- 

 गाउँपा लका े  भ  हनुे मनोर जन यवसाय सेवामा अनसूुिच ७ बमोिजम यवसाय कर लगाइने र 

 असलु उपर ग रनेछ । तर, देश काननु वीकृत भई सो काननुमा अ यथा यव था भएको अव थामा 

 सो ह बमोिजम हनुछे । 

 

९. बहाल बटौर  शु कः- 

 गाउँपा लका े  भ  आफुले नमाण, रेखदेख वा संचालन गरेका अनसूुिच ८ मा उ लेख भए अनसुार 

 हाट बजार वा पसलमा सोह  अनसूुिचमा भएको य था अनसुार बहाल बटौर  शु क लगाइने र असूल 

 उपर ग रनेछ । 

 

१०. सेवा शु क, द तरुः- 

 गाउँपा लकाले नमाण, संचालन वा यव थापन गरेका अनूसूिच ९ मा उि लिखत थानीय पवूाधार र 

 उपल ध गराइएको सेवामा सेवा ाह बाट सोह  अनसूुिचमा यव था भए अनसुार शु क लगाइने र असूल 

 उपर ग रनेछ । 

 

११. पयटन शु कः- 

 गाउँपा लकाले  आ नो े  भ  वेश गन पयटकह बाट अनसुिुच १० मा उ लेिखत दरमा पयटन 

 शु क लगाईने र असलु उपर ग रनेछ ।  तर, देश काननु वीकृत भई सो काननुमा अ यथा यव था 

 भएको अव थामा सो ह बमोिजम हनुेछ । 

 

१२. नद ज य पदाथ (ढु ा, ग ी, बालवुा आद ) ब  करः- 

 यस गाउँपा लका े  भएर ब ने IEE गरेका र घाटग ी तो कएका नद /खोलाह बाट ढु ा, ग ी, 

 बालवुा, भरान, ाभेल, माटो आद मा अनसूुची ११ मा उ लेख भए बमोिजम व  कर लगाइने तथा 

 असलु ग रनेछ । 
 

१३. कर छुटः- 

 यस ऐन बमोिजम कर तन दा य व भएका यि  वा सं थाह लाई कुनै प न क समको कर छुट दईन े

 छैन । तर, कोरोना भाइरस (को भड-१९) का कारणले ब दाब द  भई गत आ.ब. २०७६।०७७ मा 

 मालपोत, यवसाय कर, बहाल कर लगायत कर बझुाउन नसकेका यि , संघ सं थाह लाई आ.व. 

 २०७७।०७८ शु  भएको ६ म हना भ  कर बझुाएमा अनसूुची १, २, ३ र ४ मा उ लेिखत 

 ववरणमा ला ने करमा २०% छुट दईनेछ ।  
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१४. कर तथा शु क संकलन स बि ध काय व धः- 

 यस ऐनमा भएको यव था अनसुार कर तथा शु क संकलन स बि ध काय व ध गाउँपा लकाले तोके  

 अनसुार हनेुछ । 

 

 

 

 

अनसूुचीः- १ 

दफा २ सँग स बि धत 

नेपालको सं वधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोिजम 

;Dklt s/ -3/hUuf s/_ 
 

स.न. घरको क सम 
आ.व. २०७७/०७८ 
को पा रत दर ( .) 

कै फयत 

१. क ची, झपुडी, अ य घर ५०।-  

२. चलु  घर १५०।-  

३. प ी घर १ तले २००।-  

४. प ी घर २ तले  ३००।-  

५. प ी घर २ तले भ दा माथी ४००।-  
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अनसूुचीः- २ 

दफा ३ सँग स बि धत 

नेपालको सं वधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोिजम 

e'ld s/ -dfnkf]t_ 
 

स.न. ज गाको क सम र समा 
आ.व. २०७७/०७८ को 

पा रत दर ( .) 
कै फयत 

१. ०-०-१ देिख १-१०-० स म --  

१.१.१ अ बल त क  ा ११।-  

१.१.२ दोयम त क  ा १०।-  

१.१.३ सम त क  ा ९।-  

१.१.४ चाहार त क  ा ८।-  

१.२ १-१०-१ देिख ३-०-० स म --  

१.२.१ अ बल त क  ा १५।-  

१.२.२ दोयम त क  ा १४।-  

१.२.३ सम त क  ा १३।-  

१.३.४ चाहार त क  ा १२।-  

१.३ ३-०-० मा थ --  

१.३.१ अ बल त क  ा २६।-  

१.३.२ दोयम त क  ा २३।-  

१.३.३ सम त क  ा २०।-  

१.३.४ चाहार त क  ा १८।-  

२. ज रवाना --  

२.२.१ थम वष ज मा ब यौतामा ३५%  

२.२.२ दो ो वष ज मा ब यौतामा ५०%  

२.२.३ सो भ दा मा थ त वष वृ  दर ५%  
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अनसूुचीः- ३ 

दफा ४ सँग स बि धत 

नेपालको सं वधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोिजम 

3/axfn s/ 
 

१. घर भाडाको रकममा १० तशत 

२. पसल भाडाको रकममा १० तशत 

३. यारेज भाडाको रकममा १० तशत 

४. गोदाम भाडाको रकममा १० तशत 

५. टहरा भाडाको रकममा १० तशत 

६. छ पर भाडाको रकममा १० तशत 

७. ज गा भाडाको रकममा १० तशत 

८. पोखर  आिंशक वा परैु भाडाको रकममा १० तशत 
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अनसूुचीः-४ 

दफा ५ सँग स बि धत 

नेपालको सं वधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोिजम 

Joj;fo s/ 
 

स.नं. वा षक यवसाय करको ववरण 
वग (आ.व.२०७७/०७८ को पा रत दर) ( .) 

कै फयत 
सानो मझौला ठुलो 

१. यापार क ब त ु -- -- --  

१.१.१ म दरा, चरुोट, पेय पदाथ  १,०००।- ३,०००।- ५,०००।-  

१.१.२ गहना ज य  ७५०।- १,५००।- २,०००।-  

१.१.३ 
भडीयो यासेट, रेकड लेयर 
आ द   

७५०।- १,५००।- २,०००।-  

१.२ नमाण सामा ी यवसाय  -- -- --  

१.२.१ हाडवयर पसल १,०००।- २,०००।- ३,०००।-  

१.२.२ 
व ु तय सामा ी 
(इले कल) 

५००।- १,०००।- १,५००।-  

१.२.३ 
क यटुर, फोटोकपी, या स 
अ य सामा ी ब   

५००।- १,०००।- १,५००।-  

१.२.४ पे ोल यम पदाथ याँस समेत १,५००।- २,५००।- ३,०००।-  

१.३ दै नक उपभो य खा ा  -- -- --  

१.३.१ िचया तथा खाजा पसल  ५००।- ८००।- १,०००।-  

१.३.२ कराना पसल  ५००।- ८००।- १,०००।-  

१.३.३ कपडा पसल काँचो  ५००।- ८००।- १,०००।-  

१.३.४ फे सी कपडा पसल  ५००।- ८००।- १,०००।-  

१.४ 
सवार , साधन, जेनरेेटर साथै 
अ य मेशीनर  तयार  साम ी 
ब े ता 

७००।- ९००।- १,०००।- 
 
 

२. 
वशषे  परामश तथा अ य 
यवसा यक सेवा  

-- -- --  
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स.नं. वा षक यवसाय करको ववरण 
वग (आ.व.२०७७/०७८ को पा रत दर) ( .) 

कै फयत 
सानो मझौला ठुलो 

२.१.१ 

िच क सक, क वराज, वक ल, 
लेखापर क परामशदा ा, 
ईि ज नयर, सभयर, अनवुादक, 
अ य क सलटे सी आ द । 

५००।- १,०००।- १,५००।-  

२.१.२ ढुवानी सेवा  १,०००।- १,५००।- २,०००।-  

२.१.३ कुटानी, पसानी, पेलानी मल १,५००।- २,०००।- ३,०००।-  

२.१.४ फड ग ला ख रद १,५००।- २,०००।- ३,०००।-  

३. नमाण यवसायी"घ" वग -- -- --  

३.१.१ इजाजतप  द तरु १०,०००।- -- --  

३.१.२ इजाजतप  न वकरण द तरु ५,०००।- -- --  

३.१.३ 
इजाजतप  न वकरण थप 
द तरु 

१०,०००।- -- --  

३.१.४ इजाजतप  त ल प द तरु १,०००।- -- --  

४. उ पादनमलुक उ ोग  -- -- --  

४.१.१ 
नमाण स ब धी मेटल, 
आ मु नयमज य, ब क, 
फ नचर आ द 

२,०००।- ३,५००।- ५,०००।-  

४.१.२ ईटा ँभ ा १०,०००।- १२,५००।- १५,०००।-  

४.१.३ ला ट राईस मल १०,०००।- १२,५००।- १५,०००।-  

४.१.४ आरा मल १०,०००।- १२,५००।- १५,०००।-  

४.१.५ ल उ ोग १,५००।- २,०००।- २,५००।-  

४.१.६ समे ट टायल भ ा ५,०००।- ७,५००।- १०,०००।-  

४.१.७ सर उ ोग १०,०००।- १२,५००।- १५,०००।-  

५. उजामलुक उ ोग  २,०००।- ३,०००।- ४,०००।-  

६. कृ ष तथा बन ज य उ ोग  १,५००।- ३,०००।- ५,०००।-  
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स.नं. वा षक यवसाय करको ववरण 
वग (आ.व.२०७७/०७८ को पा रत दर) ( .) 

कै फयत 
सानो मझौला ठुलो 

६.१.१ 

 

कृ ष उ ोग, पशपुालन  फाम, 
म यपालन  फाम, पो  फाम 
(कुखरुापालन) 
 

स या बमोिजम ब गकरण 
 

१. गाइ भैसीपालन फाम 

सानोः- ५-१० वटा 

मझौलाः- ११-३० वटा 

ठुलोः- ३० भ दा मा थ 
 

२. भेडा बा ापालन फाम 

सानोः- २५-५० वटा 

मझौलाः- ५१-७५ वटा 

ठुलोः- ७६ भ दा मा थ 
 

३. बंगरु पालन फाम 

सानोः- ५-१० वटा 

मझौलाः- ११-३० वटा 

ठुलोः- ३० भ दा मा थ 
 

४. थानीय कुखरुा फाम 

सानोः- २००-५०० वटा 

मझौलाः- ५०१-१००० वटा 

ठुलोः- १००१ भ दा मा थ 
 

५. लेयस कुखरुा फाम 

सानोः- १०००-३००० वटा 

मझौलाः- ३००१-५००० वटा 

ठुलोः- ५००१ भ दा मा थ 
 

६. बोईलर कुखरुा फाम  

सानोः- ५००-१००० वटा 

मझौलाः- १००१-२५०० वटा 

ठुलोः- २५०१ भ दा मा थ 
 

१,०००।- २,०००।- ३,०००।-  
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स.नं. वा षक यवसाय करको ववरण 
वग (आ.व.२०७७/०७८ को पा रत दर) ( .) 

कै फयत 
सानो मझौला ठुलो 

६.१.२ कृषक समूह दता द तरु ५००।- -- --  

६.१.३ 
कृषक समूह न वकरण द तरु 
( याद समा  भएको ३५ दन 
भ ) 

२५०।- -- --  

६.१.४ 
कृषक समूह न वकरण थप 
द तरु 

५००।- -- --  

६.१.५ 
कृषक समूह माणप  
त लपी द तरु 

२५०।- -- --  

६.१.६ ख नज उ ोग १,५००।- ३,०००।- ४,०००।-  

६.१.७ होटल, लज, रे ु रे ट, रस ट  १,०००।- २,०००।- ३,०००।-  

६.१.८ पयटक तर य होटल  १,५००।- २,५००।- ३,०००।-  

७. उ ोग सेवा  -- -- --  

७.१.१ छापाखानाज य उ ोग ५००।- १,०००।- १,५००।-  

७.१.२ कलर याब  ५००।- १,०००।- १,५००।-  

७.१.३ फोटो ाफ  ५००।- ७००।- ९००।-  

७.२ संचार सेवा  -- -- --  

७.२.१ 
प प का, टेल फोन, 
या स, मोवाइल इ टरनेट 

आद  सेवा  
५००।- १,०००।- १,५००।-  

७.३ वि य सेवा     

७.३.१ वािण य बक -- -- ६,०००।-  

७.३.२ वकास बक -- -- ५,०००।-  

७.३.३ फाईना स क पनी -- -- ४,०००।-  

७.३.४ लघु ब  क पनी -- -- ३,०००।-  

७.३.५ व ीय सहकार  -- -- २,०००।-  

७.३.६ 
वदेशी  मु ा सटह  धतोप  
कारवार गन मनी ा सफर 
आद   

-- -- २,०००।-  

७.४ बमा क पनी ४,०००।- ७,०००।- ८,०००।-  
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स.नं. वा षक यवसाय करको ववरण 
वग (आ.व.२०७७/०७८ को पा रत दर) ( .) 

कै फयत 
सानो मझौला ठुलो 

७.५ वा य सेवा  -- -- --  

७.५.१ 
औष ध पसल (सु वधा स प  
याब स हतको सामा य 

एकुपंचर लगायत)  
९००।- १,२००।- १,५००।-  

७.५.२ न सङहोम तर अनसुार  २,०००।- ३,५००।- ४,०००।-  

७.५.३ गैर-सरकार  अ पताल  २,५००।- ४,०००।- ५,०००।-  

७.६ िश ा सेवा  -- -- --  

७.६.१ 
नजी कुल( ाथ मक, 
आधारभतु र मा. व.) 

२,०००।- ३,०००।- ५,०००।-  

७.६.२ 
ता लम तथा अनसु धान के , 
टाई पङ, क यटुर िश ण 
के   

१,०००।- २,०००।- २,५००।-  

७.७ ममत संभार सेवा  -- -- --  

७.७.१ मोटस पाटपजुा ज य  ७००।- १,५००।- २,०००।-  

७.७.२ 
रे डयो, टभी, घडी तथा धात ु
ज य  

५००।- १,०००।- १,५००।-  

७.८ अ य सेवा  -- -- --  

७.८.१ व ापन सेवा १००।- ५००।- १,०००।-  

७.८.२ 
यटु  पालर, ृंगार ज य 
सलाइ तथा सैलनु 

५००।- १,०००।- १,५००।-  

७.८.३ आट साईन बोड पे ट ङ आद  ५००।- १,०००।- १,५००।-  

७.८.४ मासजु य यवसाय ५००।- १,०००।- १,५००।-  

७.८.५ तरकार  तथा फलफुल ५००।- ७००।- ९००।-  

७.८.६ फूल व वा नसर  ५००।- ७००।- ९००।-  

७.८.७ 
े म ससा डोर  पो र पो  

काड 
५००।- ७००।- ९००।-  

७.८.८ 
ट. भी. केबलु नेटव कङ 
आद  

५,०००।- ७,५००।- १०,०००।-  
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स.नं. वा षक यवसाय करको ववरण 
वग (आ.व.२०७७/०७८ को पा रत दर) ( .) 

कै फयत 
सानो मझौला ठुलो 

७.८.९ अ य यवसाय -- -- --  

७.८.१० स लायस इ टर ाइजेज ५००।- १,०००।- १,५००।-  

७.८.११ 
कवाडी ज य सामा ीह  
(एकमु  सबै गन) 

१,०००।- २,०००।- ३,०००।-  

७.८.१२ लाि टक मा  ७००।- १,५००।- २,०००।-  

७.८.१३ बोतल मा  ७००।- १,५००।- २,०००।-  

७.८.१४ फलाम मा   ७००।- १,५००।- २,०००।-  

७.८.१५ छाला, संग ज य मा   ७००।- १,५००।- २,०००।-  

७.८.१६ 
मेिशन ारा हावा भन बेि ड  
समेत  

५००।- ७५०।- १,०००।-  

७.८.१७ कृ ष ज य ए ोभेट  ५००।- १,०००।- १,५००।-  

७.८.१८ टेशनर  पु तक पसल  ५००।- १,०००।- १,५००।-  

७.८.१९ 
ला क फ नचर कापट तथा 
अ य सजावटका सामानह  
फम सरक डसना  

५००।- १,०००।- १,५००।-  

७.८.२० 
दरु संचार टेल फोनका 
टावरह   

५,०००।-  ७,५०० १०,०००।-  

७.८.२१ ई टरनेटको टावरह  २,५००।- ३,०००।- ३,५००।-  
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अनसुचुीः- ५ 

दफा ६ सँग स बि धत 

नेपालको सं वधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोिजम 

;jf/L ;fwg s/ 
 

स.नं. सवार  साधनको कसम 
आ.व. २०७७/०७८ को 

पा रत दर ( .) 
कै फयत 

१. डोजर, ट पर, गडेर, रोडर, ए साभेटर  ५,०००।-  

२. बस, क, लर  तथा हेभी गाडी  ३,०००।-  

३. टे र, मनी क २,०००।-  

४. भाडाका कार िजप  ५००।-  

५. नजीकार, टे पो, मनी बस,  ३००।-  

६. माई ो टे र, पावर टेलर  १५०।-  

७. 
मोटरसाईकल, कुटर, र सा ठेला, ई- र सा, 

टाँगा, ड लप तथा अ य सवार  साधन  
५०।-  

 

अनसूुचीः-६ 

दफा ७ सँग स बि धत 

नेपालको सं वधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोिजम 

lj1fkg s/ 
 

स.नं. ववरण 
आ.व. २०७७/०७८ को 

पा रत दर ( .) 
कै फयत 

१. १-१० वग फटस म २००।-   

२. ११-२४ वगफटस म ५००।-  

३. २५ भ दा मा थ १,०००।-  
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अनसूुचीः-७ 

दफा ८ सँग स बि धत 

नेपालको सं वधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोिजम 

dgf]/~hg s/ 
 

स.नं. ववरण 
आ.व. २०७७/०७८ को 

पा रत दर ( .) 
कै फयत 

१. जाद,ु सकस चटक आ द त दन २००।-  

२. मनोर जन दशन वेश शु क भएमा वेश शु कको ३%  

 
 

 

 

 

 

अनसूुचीः- ८ 

दफा ९ सँग स बि धत 

नेपालको सं वधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोिजम 

axfn la6f}/L s/ 
 

स.नं. ववरण 
आ.व. २०७७/०७८ को 

पा रत दर ( .) 
कै फयत 

१. ऐलानी ज गा त क ा १०।-  

२. हल भाडा त दन ७५०।-  

३. हल भाडा ोजे टर योग भएमा १,०००।-  
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अनसूुचीः-९ 

दफा १० सँग स बि धत 

नेपालको सं वधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोिजम 

;]jf z'Ns, b:t'/ 
 

स.नं. ववरण 
आ.व. २०७७/०७८ को 

पा रत दर ( .) 
कै फयत 

१. नवदेन द तरु १०।-  

२. ना. .प. सफा रस १५०।-  

३. दा.खा. नामसार  ३२५।-  

४. वडा सिज मन मचु ु का ३५०।-  

५. नाता मािणत ३२५।-  

६. तनपु ते सफा रस  १५०।-  

७. नयाँ े ता कायम सफा रस ५००।-  

८. फोटो टाँस सफा रस १५०।-  

९. नाम, थर संशोधन १५०।-  

१०. चार क ला मािणतः- --  

१०.१ यनुतम २-५-० क ास म २५०।-  

१०.२ सो भ दा बढ  त क ा १०।-  

११. ज म म त मािणत १५०।-  

१२. संगोल मािणत १५०।-  

१३. फोटो मािणत सफा रस १५०।-  

१४. घु ती यापार सफा रस १५०।-  

१५. लाईसे स न वकरण २५०।-  

१६. 
धतो मु याकंन, अ य स पि , आ दानी 

मािणत 
०.१%  

१७. व तु जडान सफा रस १५०।-  

१८. थानीय बसोबास मािणत १५०।-  

१७. सं था दता सफा रस ५००।-  
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स.नं. ववरण 
आ.व. २०७७/०७८ को 

पा रत दर ( .) 
कै फयत 

१८. घरबाटो मािणतः- --  

१८.१ पच रोड भएको १,०००।-  

१८.२ ाभेल बाटो भएको ९००।-  

१८.३ क ची बाटो भएको ८००।-  

१८.४ बाटो नभएको ७००।-  

१९. सावज नक बाटो कायम सफा रस १,०००।-  

२०. घर न शा फाराम ब  ३००।-  

२१. व ालय दता, थप क ा संचालन सफा रस ५००।-  

२२. घर, न शा मािणत, पास, अ भलेखीकरणः- --  

२२.१ भ ुईँ तला त वग फट १।-  

२२.२ १ तले त वग फट १.५।-  

२२.३ २ वा २ तले भ दा मा थ त वग फट २।-  

२२.४ घर अ भलेखीकरण त वग फट ३।-  

२३. उ ोग दता सफा रसः- --  

२३.१ ल उ ोग ३,५००।-  

२३.२ ईटा ँभ ा ५,०००।-  

२३.३ पे ोल प प १०,०००।-  

२३.४ सर उ ोग १५,०००।-  

२३.५ लक उ ोग ३,०००।-  

२४. होटेल दता सफा रसः- --  

२४.१ ठुलो होटेल ३,५००।-  

२४.२ मझौला होटेल ३,०००।-  

२४.३ सानो होटेल २,५००।-  

२५. म दरा यवसाय दताः- --  

२५.१ ठुलो म दरा यवसाय ५,०००।-  
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स.नं. ववरण 
आ.व. २०७७/०७८ को 

पा रत दर ( .) 
कै फयत 

२५.२ मझौला म दरा यवसाय ४,५००।-  

२५.३ सानो म दरा यवसाय ४,०००।-  

२६. यावसा यक फम दता  तथा  अ य सफा रसः- --  

२६.१ ठुलो फम ३,५००।-  

२६.२ मझौला फम ३,०००।-  

२६.३ सानो फम २,५००।-  

२७. अ य सफा रस द तरु १५०।-  

२८. मलाप  द तरु ५००।-  

२९. 
सा वकको ज गामा भएका ख कटान सफा रस 

द तरुः- 
--  

२९.१ साल, साज ३,१२५।-  

२९.२ ससम, ह द ुवा अ य ख ेणीका ख १,२५०।-  

२९.३ अ य कुकाठ, आम, गु लर, भेलर ३२५।-  

३०. काठह को मु याकंनः- --  

३०.१ साल थान-१ ३००।-  

३०.२ साजको थान-१ २००।-  

३०.३ ससम, ह द ुवा अ य थान-१ १५०।-  

३०.४ अ य कुकाठ, आम, गु लर, भेलर थान-१ १००।-  

३१. यि गत घटना दताः- --  

३१.१ ३५ दन भ  न:शु क  

३१.२ ३५ दन प छ ५०।-  

३२. उपचार सेवा काय मः- --  

३२.१ गाई/भसी १०।-  

३२.२ भेडा/बा ा/बंगरु ५।-  
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स.नं. ववरण 
आ.व. २०७७/०७८ को 

पा रत दर ( .) 
कै फयत 

३२.३ कुखरुा, हाँस तथा अ य पशपु छ  १।-  

३२.४ कुकुर बरालो २५।-  

३२.५ हा ी, बादँर अ य व यज त/ुघोडा ५०।-  

३३. गोबर प र ण --  

३३.१ स पणु पशपुि छ १०।-  

३४. शव पर ण --  

३४.१ गाई, गो , रागा, भसी, बंगरु, बा ा, भेडा २५।-  

३४.२ कुखरुा, हाँस १०।-  

३४.३ कुकुर, बरालो १००।-  

३४.४ अ य ब यज त ु २००।-  

३५. पश ुब याकरण --  

३५.१ राँगो, बहर २५।-  

३५.२ बोका, थमुा ५।-  

३५.३ बीर २५।-  

३६. गभ प र ण --  

३६.१ गाई, भैसी २५।-  

३७. कृ म गभाधान --  

३७.१ गाई, बा ा, भसी ५०।-  

३८. थनुलेो प र ण --  

३८.१ सबै पशहु  २५।-  

३९. लागत सफा रस/ ट मेट --  

३९.१ ब भ  प रयोजनाह  २५।-  

४०. कपाल  तमसकु मािणत  २००।-  
 

 

 

 

 

 



 18 hfgsL ufp“kflnsfsf] cfly{s P]g, @)&&   cf=j= @)&&÷@)&* 

अनसूुचीः- १० 

दफा ११ सँग स बि धत 

नेपालको सं वधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोिजम 

ko{6g z'Ns 
 

स.नं. ववरण 
आ.व. २०७७/०७८ को 

पा रत दर ( .) 
कै फयत 

१. वेश शु क– वदेशी २५।-  

२. वेश शु क– वदेशी  १००।-  

३. भ डयो यामेरा– यवसा यक २००।-  

४. भ डयो यामेरा– िश ा मलुक १००।-  

५. वनभोज– २० जना स मको समूह १००।-  

६. वनभोज– २० जना भ दा मा थ २००।-  

७. मोटरसाइकल पा क  २०।-  

८. जीप, ा टर पा क  ५०।-  

९. बस पा क   १००।-  

१०. व ाथ , जे  नाग रक नःशु क  
 

अनसूुचीः- ११ 

दफा १२ सँग स बि धत 

नेपालको सं वधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोिजम 

gbLhGo kbfy{ laqmL s/ 
 

स.नं. ववरण इकाई यूनतम दर कै फयत 

१. 
ढुङंगा, ग ी, बालवुा, लेट, ाभेल र रोडा 

( वीकृत खानी े  बाहेक) 
त घन मटर ७५।-  

२. माटो ( वीकृत खानी े  बाहेक)  त घन मटर ३०।-  

 
 

नोटः- यो ऐनमा उ लेिखत नभएका कर, द तरु र सेवा शु कको हकमा यस वधयकसँग नबािँझन े गर  

 गाउँपा लकाले नणय गरे बमोिजम हनुेछ । 


